Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys —
Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa r.y.

TOIMINTASUUNNITELMA 2015
Tringan 42. toimintavuonna yhdistys pyrkii säilyttämään toiminnan ja sen vaikuttavuuden muutamana
viime vuonna saavutetulla tasolla. Tringalla on palveluksessaan osa-aikaiset järjestösihteeri ja
suojelusihteeri, joiden työpanoksen odotetaan jatkavan jäsenmäärän kasvattamista ja vaikuttamaan
toimialueemme lintupaikkojen suojelun turvaamiseen ja kehittämiseen. Erityisesti ajankohtaisiin
maankäytön suunnitelmiin pyritään vaikuttamaan lintupaikkojen säilymisen turvaamiseksi. Uusi
suojelusihteeri on jo aloittanut työnsä edellisen tehtävän haltijan opastamana juuri ennen vuodenvaihdetta.
Myös järjestösihteerin vaihtumiseen varaudutaan syksyllä 2015. Lintutorniopastuksia ja monipuolista
retkitoimintaa jatketaan. Erityisesti pyritään panostamaan lasten ja nuorten lintuharrastustoiminnan
kehittämiseen. Yhteistyössä Kustannusosakeyhtiö Nemon kanssa julkaistaan yleisölle tarkoitettu
lintupaikkaopas pääkaupunkiseudulta.
Tringan ja BirdLife Suomen yhteinen toimitila sijaitsee osoitteessa Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki.
1. Varsinainen toiminta
1.1 Kokoukset

Yhdistyksen kuukausikokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden ensimmäisenä torstaina.
Poikkeuksia ovat tammikuun ja huhtikuun kokoukset 15.01. ja 09.04.2015. Kesä-, heinä- ja elokuussa on
kokoustauko. Sääntömääräiset asiat käsitellään huhtikuun kevätkokouksessa ja marraskuun
syyskokouksessa. Kokousten ohjelmat ideoi ja organisoi ohjelmatoimikunta. Kokousten aiheet koostuvat
helmikuun perinteisen tietokilpailun lisäksi kuvaesityksistä ja esitelmistä.
1.2 Julkaisut

Vuoden 2015 aikana mediatoimikunta kehittää Tringan julkaisuja ja viestintää. Tavoitteena on tehdä
Tringaa ja lintuharrastusta tunnetummaksi ja helpommin lähestyttäväksi sekä parantaa yhdistyksen sisäistä
tiedonkulkua. Toimikunta jatkaa viestintästrategian tekemistä ja osallistuu arkiviestintäohjeen laatimiseen.
Verkkosivustoa kehitetään palvelemaan paremmin erityisesti aloittelevia harrastajia sekä helpottamaan
jäseneksi liittymistä. Päivitysvastuuta ja -osaamista jaetaan Tringan toimikunnille ja -henkilöille.
Ajankohtaisista asioista julkaistaan mediatiedotteita. Niitä ja muuta ajankohtaista sisältöä julkaistaan
verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Jäsenkirjeen julkaisemista jatketaan.
Yhdistyksen jäsenlehti Tringa ilmestyy 2015 neljästi. Tringassa julkaistaan yleistajuisia ja tieteellisiä
artikkeleita, jotka käsittelevät lintuja ja lintuharrastusta mahdollisimman monipuolisesti. Lehdessä
julkaistaan lisäksi mm. lukijoiden lintukuvia, puheenjohtajan kolumnia sekä uutisia esimerkiksi
ajankohtaisista linnustonsuojeluasioista. Tringa-lehti painetaan korkealaatuiselle paperille
nelivärijulkaisuna. Lehden sivumäärä on keskimäärin 40 + 4, mutta sivumäärää voidaan numerokohtaisesti
muuttaa.
Yhteistyössä Kustannusosakeyhtiö Nemon kanssa tullaan julkaisemaan yleisölle tarkoitettu lintupaikkaopas
pääkaupunkiseudulta.

1.3 Retket

Retkitoimikunta jatkaa aktiivista toimintaansa linturetkien järjestäjänä. Se järjestää noin 40 kävely- ja
bussiretkeä kotimaassa sekä yhden tai useamman ulkomaille suuntautuvan retken. Suunnitelmissa on lisätä
edelleen muutaman tunnin lyhyitä kävelyretkiä pääkaupunkiseudulla tavoitteena kasvattaa jäsenmäärää.
Retkistä ilmoitetaan tapahtumakalenterissa, Tringa-verkossa, Facebook-sivuilla sekä Tiira-lehdessä.
1.4 Lintuasematoiminta

Hangon lintuasemalla kerätään lintuaineistoa vakioiduin menetelmin: havainnoimalla muuttavia ja
paikallisia lintuja sekä rengastamalla. Asemalla pyritään aukottomaan miehitykseen keväällä 12.3.–9.6.
(90 vrk) ja syksyllä 20.7.–16.11. (120 vrk).
Tutkimustyötä eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä jatketaan. Lintuaseman toimintaa kehitetään
laaditun kehittämissuunnitelman mukaisesti (Tringa 35: 220–239.). Metsähallituksen kanssa yhteistyössä
kehitetään alueen infrastruktuuria: polkujen reitityksiä ja opasteita.
Lintuasema elää parhaillaan monella tapaa murrosvaihetta. Uddskatan avautui suurelle yleisölle 19.5.2014
ja uusi vapaampi liikkuminen mahdollistaa kanssakäymisen suuremman yleisön kanssa. Asema pyrkiikin
tulevana toimikautena panostamaan opastus- ja luontokasvatustoimintaan. Tämä voi olla myös
potentiaalinen rahanlähde aseman omaan varainhankintaan. Tulevalla toimikaudella varaudutaan myös
aseman ansioituneen päämiehittäjän eläköitymiseen.
Asemalle on tarkoitus hankkia uusi jääkaappi ja pieni pakastin säilömään mm. kuolleita lintuja ennen kuin
ne viedään museonäytteiksi Luonnontieteelliseen keskusmuseoon. Asemaa kunnostetaan vuonna 2015
parantamalla lämpöeristystä.
Tringa on myös jäsenenä Porkkalan Rönnskärin lintuaseman tuki ry:ssä.
1.5 Suojelutoiminta

Tringan suojelutoiminta keskittyy edellisten vuosien tapaan maankäytön suunnittelun ja muiden
linnustonsuojeluun liittyvien hankkeiden seurantaan ja niihin vaikuttamiseen tarpeen mukaan.
Yhdistyksellä on palkattuna osa-aikainen suojelutyöntekijä.
Toimikunta seuraa linnuston kannalta yhdistyksen toimialueen olennaisimpia kaavaprosesseja, kuten 4.
Uudenmaan vaihemaakuntakaavan, Helsingin yleiskaavan sekä Suomenojan ja Östersundomin alueiden
kaavoituksen etenemistä. Maankäytön suunnitelmiin ja linnuille vahingollisiin lupakäytäntöihin
vaikutetaan tarpeen mukaan. Yhteistyötä tehdään yhdistyksen suojelutoimintaan liittyvissä kysymyksissä
muiden järjestöjen sekä viranomaisten ja päättäjien kanssa. Suojelusihteeri tiedottaa suojelutoiminnasta
yhdistyksen kotisivuilla, sähköpostilistalla ja Tringa-lehdessä.
1.6 Havaintotoimikunta

Havaintotoimikunta huolehtii lintuhavaintojen keräämisestä ja tallentamisesta sekä koordinoi pitkäaikaisen
havaintoaineiston julkaisemista. Havaintoja kerätään ensisijaisesti Tiira-järjestelmän kautta; tänne myös
tallennetaan mahdolliset muussa muodossa toimikunnalle saapuneet havaintoaineistot. Hallituksen
nimeämä kuuden (aiemmin viiden) ryhmä päättää havaintojen käyttöoikeuden luovuttamisesta ja
myynnistä projektikohtaisesti ja tiedottaa päätöksistään aluevastaavalle.
Toimikunta varautuu toimimaan asiantuntijana kuuden ryhmän päätöksiä koskevissa asioissa. Aluevastaava
on toimikunnan puheenjohtaja, osallistuu katsauksien tekoon (ensi sijassa aineistojen jako kirjoittajille sekä
katsaustoimittaminen), huolehtii Tringan keräysalueen Tiira-aineistojen laadusta (eri kunnat on jaettu
yhdistyskäyttäjien kesken vastuualueisiin), vastaa aluevastaavalle tuleviin sähköposteihin sekä on jäsenenä
Aluerariteettikomiteassa (ARK). Toimikunta kokoontuu vain tarvittaessa, ja juoksevat asiat hoidetaan
sähköpostitse.

1.7 Harvinaisuushavaintojen tarkastaminen

ARK kokoontuu vuoden aikana 2-3 kertaa. Toimikunnan asioita käsitellään myös sähköpostitse.
Toimikunta tarkastaa yhdistyksen toimialueen harvinaisuushavainnot ja fenologisesti poikkeavat havainnot.
Lisäksi ARK antaa Suomen rariteettikomitealle (RK) lausunnot Tringan toimialueelta ilmoitetuista RKhavainnoista. Edellisvuonna ARK:n hyväksymät havainnot julkaistaan Tringa-lehden
harvinaisuuskatsauksessa ja Linnut-vuosikirjan valtakunnallisessa pikkuharvinaisuuskatsauksessa. ARK
julkaisee toimintaansa liittyviä tiedotteita Tringa-verkossa.
1.8 Yhdistystoimikunta

Yhdistystoimikunnan tarkoitus on kehittää ja toteuttaa varain- ja jäsenhankintaa, arkisto-, varasto- ja
toimitilan järjestelyjä sekä tukea muiden toimikuntien käytännön työtä järjestelyjen, kehittämisen
ja materiaalien suhteen. Toimikunta ohjaa järjestösihteeriä toiminnassaan.
Vuonna 2015 yhdistystoimikunta jatkaa Tringan viestintästrategian laatimista mediatoimikunnan kanssa
(aloitettu 2014). Lisäksi toimikunta laatii yhdistyksen arkiviestintäohjeen (aloitettu 2014) ja
hankesuunnitelman yhdistyksen sähköisen arkiston perustamiseksi. Tavoitteena on kerätä Tringan
tietotaito, ohjeet, strategiat ja muut immateriaaliresurssit ns. ohjekirjaksi.
1.9 Nuorisotoiminta

Tringan tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten lintuharrastustoimintaa. Yhdistys suunnittelee vuodelle
2015 mm. lintukerhotoiminnan aloittamista pääkaupunkiseudulla, yhteistyön tekemistä seudun
luontokoulujen kanssa sekä lintukurssien järjestämistä aloitteleville nuorille. Tringan aikuiseksi
kasvaneeseen nuorisojaostoon pyritään saamaan uusia nuoria jäseniä osittain edellä mainittujen toimien
avulla.
1.10 Ohjelmatoimikunta

Tringan ohjelmatoimikunta vastaa ensisijaisesti kuukausikokousten ohjelmatarjonnasta sekä
harrastajatutkintojen järjestämisestä. Tringan Ekopinnaskabaa jatketaan erilaisin muunnoksin, lisäksi
suunnitteilla on kolme rallia vuodeksi 2015.
1.11 Harrastajatutkinto

Harrastajatutkinto tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden osoittaa saavuttaneensa lintujen tunnistamisessa tietyn
tason, jolloin myös hänen havaintonsa voidaan julkaista mm. Tringa-lehdessä omaa nimilyhennettä
käyttäen. Harrastajatutkintoja pidetään kaksi kertaa vuodessa maalis- ja marraskuun kuukausikokousten
yhteydessä. Ohjelmatoimikunta vastaa tutkinnon suorittaneiden nimilistan ylläpitämisestä.
Tutkintoja voidaan pyynnöstä kierrättää Tringan alueen muiden lintuyhdistyksien ja aluejaostojen (Apus,
Hakki, Apla, Lullula) kokouksissa.
2. Muu toiminta

Yhdistys jatkanee vapaamuotoisten jalkapalloharjoitusten järjestämistä sulan maan aikaan.
Tringa ry:n aluejaosto, Raaseporin lintuharrastajat Lullula, toimii oman toimintasuunnitelmansa
pohjalta.
Tringan tavoitteena on jatkaa Ämmässuon lokkilaskentoja yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut
HSY:n kanssa.
3. Sidosryhmät ja edustukset

Tringa on BirdLife Suomi ry:n paikallisjärjestö ja toteuttaa omalta osaltaan BirdLifen vuosisuunnitelmaan
sisältyviä valtakunnallisia projekteja. Lisäksi se toimii yhteistyössä muiden lintutieteellisten ja
lintuharrastusjärjestöjen kanssa sekä niiden ympäristönsuojelutyötä tekevien yhdistysten kanssa, jotka
tukevat lintujen suojelua.

Tringa on jäsenenä Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa, Rönnskärin lintuaseman tuki ry:ssä, Kulttuuri-,
mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:ssä sekä Viron Lintuseura ry:ssä. Läänemaa Linnuklubi on Tringan
ystävyysyhdistys.
4. Talous

Yhdistyksen talous perustuu etupäässä jäsenmaksuihin. Jäsenmaksutuloja yhdistys saa noin 2700 hengen
jäsenkunnasta. Vuoden 2015 jäsenmaksut ovat 35 € jäseneltä, 20 € koululaiselta ja opiskelijalta ja 10 €
perheenjäseneltä. Kannatusjäsenmaksut ovat yksityishenkilöiltä 60 € sekä yrityksiltä ja yhteisöiltä 120 €.
Lehden tilausmaksu ei-jäsenille on 40 €. Yhdistys maksaa BirdLife Suomen jäsenmaksua 12 € jäseneltä,
josta 1 € menee BirdLife Internationalin toimintaan. Vuonna 2015 järjestetään vapaaehtoinen suojelu- ja
harrastuskeräys.
Yhdistyksellä on pääomatuloja, jotka pohjautuvat Marja-Liisa Karttusen testamenttilahjoitukseen. Varoja
on sijoitettu pitkäaikaistalletuksiin, korkorahastoihin ja osakkeisiin. Yhdistyksen pääomatulot eivät ole
kehittyneet tavoitellusti. Tästä syystä hallitus laatii yhdistyksen kevätkokoukseen esityksen yhdistyksen
sijoitustoiminnan uudistamiseksi. Muita tulonlähteitä ovat mm. lehtimainokset, lintuhavaintojen ja
kannatustuotteiden myynti.
Toiminnan kehittämisessä pyritään jäsenmäärän kasvattamiseen. Siihen panostaminen edellyttää
investointia aiemmin kertyneiden ylijäämien avulla. Osin tämän johdosta talousarvio on alijäämäinen.
Yhdistyksen taloudenhoitaja vaihtuu vuodeksi 2015.
Helsingissä 05.11.2014
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